
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 

 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 213-1320600 
 fax: 210-5214666 

ΔΡΑΣΗ : «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ», σχολικό έτος 2018-2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων :    23/7/2018 - 25/7/2018  

Ενστάσεις επί  των Προσωρινών Πινάκων  μπορούν να υποβληθούν από τις/τους  αιτούσες/αιτούντες  εγγράφως, στους

αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στην διεύθυνση : miteresenstaseis@eetaa.gr

με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουσημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν

εξετάζεται)  εντός των προβλεπόμενων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων

(σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου22/7/2018) και σύμφωνα με το Υπόδειγμα : «Έντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει συμπεριληφθεί στην

Πρόσκληση ως Παράρτημα.

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :  Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα, Τηλεφωνικό
Κέντρο : 2105214600 ή 21313600 - Φαξ : 210-5214734 - 210-5214666 -
210-5214733   miteresenstaseis  @  eetaa  .  gr   (  Γραφείο Αθηνών)  

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ,  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

2
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  :  Τσιμισκή  27  –  Τ.Κ.  54624
Θεσσαλονίκη  –  Τηλεφωνικό  Κέντρο/Φαξ  :2310-544731,  2310-544714
sal  ο  nikienstaseis  @  eetaa  .  gr   (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουΓραφείο Κεντρικής Μακεδονίας)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :  Αλ.  Παπαναστασίου 33,  5ος όροφος -   Τ.Κ.
41222  Λάρισα  –  Τηλεφωνικό  Κέντρο/Φαξ  :  2410-579621
larisaenstaseis  @  eetaa  .  gr   (  Γραφείο Θεσσαλίας)   

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σε  περίπτωση υποβολής  ταχυδρομικώς  ή  με  υπηρεσία  ταχυμεταφοράς  (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουcourier),  η  ένσταση υποβάλλεται  σε  σφραγισμένο

φάκελο  στον  οποίο  εξωτερικά  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  η  ένδειξη  «ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έως την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την 25/7/2018.

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί

μέχρι την 25/7/2018.

Ενστάσεις  που  θα  υποβληθούν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  απορρίπτονται  ως

εκπρόθεσμες.

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουΕ.Ε.Ε.).

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από

το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Οριστικά Αποτελέσματα

Μετά  την  εξέταση  των  υποβληθεισών  ενστάσεων,  καταρτίζονται  οι  οριστικοί  Πίνακες  κατάταξης  των  ωφελουμένων  ανά

Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και αναρτώνται στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018.
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